Piotr Marquardt, Przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego...
Rejent * rok 28 * nr 12(332)
grudzieñ 2018 r.

Przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci w praktyce notarialnej
1. Uwagi ogólne

Niniejsze opracowanie odnosi siê do przepisów ustawy o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo w³asnoci tych gruntów z dnia 20.07.2018 r.1,
w kontekcie praktyki notarialnej. Nie pretenduj¹c do omówienia ca³oci
problematyki zawartej w ww. ustawie, autor koncentruje siê na najbardziej
praktycznych aspektach zwi¹zanych z wejciem w ¿ycie tej regulacji,
w szczególnoci za kwestii nabywania nieruchomoci przez cudzoziemców oraz mo¿liwoci dokonywania czynnoci notarialnych w przypadku
braku zawiadczenia o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asnoci.
Ustawa o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo w³asnoci tych gruntów,
która wesz³a w ¿ycie dnia 5.10.2018 r., stanowi kolejn¹ ju¿ w polskim
systemie prawnym próbê odejcia od prawa u¿ytkowania wieczystego.
Poprzednie zawarte by³y w (nieobowi¹zuj¹cej ju¿) ustawie z dnia
4.09.1997 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci2 oraz równie¿ nieobowi¹zuj¹cej  ustawie z dnia 26.07.2001 r. o nabywaniu przez
1
2

Dz.U. z 2018 r., poz. 1716 (dalej: u.p.u.w. lub ustawa).
Dz.U. z 2001 r., nr 120, poz. 1299 oraz z 2002 r., nr 113, poz. 984.
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u¿ytkowników wieczystych prawa w³asnoci nieruchomoci3, trzecia
wreszcie w ustawie z dnia 29.07.2005 r. o przekszta³ceniu prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci nieruchomoci4, która
to regulacja obowi¹zuje obecnie, równolegle z ustaw¹ o przekszta³ceniu
prawa u¿ytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo w³asnoci tych gruntów.

2. Zakres przedmiotowy przekszta³ceñ

Zakres przedmiotowy przekszta³ceñ praw u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asnoci w trybie omawianej ustawy wyznacza definicja
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, zawarta w art. 2 ust. 2
u.p.u.w., zgodnie z treci¹ którego Przez grunty zabudowane na cele
mieszkaniowe nale¿y rozumieæ nieruchomoci zabudowane wy³¹cznie budynkami:
1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej po³owê liczby lokali stanowi¹ lokale mieszkalne, lub
3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi,
gara¿ami, innymi obiektami budowlanymi lub urz¹dzeniami budowlanymi,
umo¿liwiaj¹cymi prawid³owe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
Ustawodawca przyj¹³ zatem, ¿e kryterium decyduj¹cym jest charakter
obiektów budowlanych posadowionych na gruncie oddanym w u¿ytkowanie wieczyste, niezale¿nie od jego przeznaczenia, wynikaj¹cego z postanowieñ miejscowego planu zagospodarowania terenu, decyzji o warunkach zabudowy czy te¿ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, poniewa¿ istotny jest realny sposób wykorzystywania gruntu, a nie mo¿liwoci jego wykorzystania na przysz³oæ.
Wzajemna relacja tych trzech grup nieruchomoci przedstawia siê
w ten sposób, ¿e dwie pierwsze stanowi¹ kategorie samodzielne, a trzecia
 towarzysz¹c¹. Oznacza to w praktyce, ¿e prawa u¿ytkowania wieczy3
Dz.U. nr 113, poz. 1209, z 2002 r., nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r., nr 3, poz. 24
i nr 64, poz. 592.
4
Tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 83 (dalej: ustawa z 2005 r.).

114

Piotr Marquardt, Przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego...

stego gruntów, których zabudowê stanowi¹ budynki jednorodzinne oraz
wielorodzinne (z odpowiedni¹ proporcj¹ lokali mieszkalnych do niemieszkalnych), bêd¹ podlegaæ przekszta³ceniu na mocy przepisów omawianej
ustawy, natomiast prawa u¿ytkowania wieczystego zabudowane obiektami budowlanymi towarzysz¹cymi (gara¿e i podobne), jedynie wówczas,
gdy s¹ posadowione na tej samej nieruchomoci co zabudowa mieszkaniowa. W konsekwencji nie bêd¹ podlegaæ przekszta³ceniu grunty stanowi¹ce drogi dojazdowe (wewnêtrzne drogi osiedlowe) czy te¿ place
zabaw, objête odrêbnymi ksiêgami wieczystymi, a stanowi¹ce przedmiot
wspó³u¿ytkowania wieczystego.
Jeli chodzi o budynki mieszkalne jednorodzinne, wskazane w art. 1
ust. 1 pkt 1, to nie ulega w¹tpliwoci, ¿e wobec braku odrêbnej definicji
tego pojêcia na gruncie ustawy nale¿y przez nie rozumieæ budynki zdefiniowane w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7.07.1994 r.  Prawo budowlane5.
W praktyce oznacza to, ¿e budynek de iure jednorodzinny, mo¿e byæ de
facto budynkiem dwurodzinnym b¹d te¿ budynkiem mieszkalno-us³ugowym, jeli obejmowaæ bêdzie jeden lokal mieszkalny i jeden niemieszkalny, z odpowiedni¹ proporcj¹ czêci mieszkalnej oraz niemieszkalnej.
Odnonie do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, to wobec
braku ich definicji ustawowej, zarówno na gruncie omawianej ustawy,
jak i prawa budowlanego, przyj¹æ nale¿y, ¿e s¹ to budynki mieszkalne
inne ni¿ jednorodzinne, zdefiniowane w art. 1 pkt 3e pr. bud., a wiêc
a contrario, obejmuj¹ce potencjalnie co najmniej 3 lokale. Nie wszystkie
jednak budynki mieszkalne wielorodzinne bêd¹ spe³nia³y kryteria nieruchomoci zabudowanej na cele mieszkaniowe, poniewa¿ konieczna jest
jeszcze odpowiednia proporcja liczby lokali mieszkalnych do pozosta³ych,
która winna wynosiæ 1:1. Co istotne, powierzchnia lokali pozostaje tutaj
obojêtna. Tym samym wiêc mo¿e dojæ do sytuacji, w której budynkiem
mieszkalnym w rozumieniu ustawy o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
w³asnoci tych gruntów bêdzie budynek, w którym jedynie znikoma czêæ
powierzchni bêdzie zajêta na cele mieszkaniowe, a przewa¿aj¹ca jego
czêæ przeznaczona bêdzie na cele niemieszkalne.

5

Tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 (dalej: pr. bud.).
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Kluczowym jednak terminem, którego wyk³adni nale¿y tutaj dokonaæ,
jest lokal. Poniewa¿ ustawodawca nie definiuje go odrêbnie na gruncie
ustawy, pojêcie to mo¿e byæ rozumiane dwojako. W ujêciu szerokim, jako
lokal nadaj¹cy siê do wyodrêbnienia, lub te¿ w¹sko, jako lokal wyodrêbniony wieczystoksiêgowo. Wydaje siê, ¿e w³aciwszym bêdzie przyjêcie
ujêcia szerszego, z trzech poni¿szych powodów. Po pierwsze dlatego,
¿e gdyby ustawodawca chcia³ ograniczyæ je jedynie do lokali wyodrêbnionych w sensie wieczystoksiêgowym (nieruchomoci lokalowe), stosowne sformu³owanie znalaz³oby siê w tekcie ustawy. Po drugie dlatego,
i¿ przepis ten zawiera w sobie normê stanowi¹c¹ zasadê, a nie wyj¹tek,
zatem nie powinien byæ interpretowany zawê¿aj¹co. Po trzecie wreszcie,
przyjêcie w¹skiego rozumienia lokalu prowadzi³oby do skutków sprzecznych z celem ustawy, zawê¿aj¹c zakres jej stosowania, gdy¿ o przekszta³ceniu danej nieruchomoci decydowa³by nie jej realny charakter, ale bêd¹ca
niejednokrotnie kwesti¹ przypadku kolejnoæ wyodrêbniania lokali. Za
przyjêciem wiêc szerokiego rozumienia pojêcia lokalu przemawia wiêc nie
tylko wyk³adnia gramatyczna, ale przede wszystkim argument zak³adaj¹cy racjonalnoæ ustawodawcy.
Jeli chodzi natomiast o budynki towarzysz¹ce zabudowie mieszkaniowej (budynki gospodarcze, gara¿e, inne obiekty budowlane lub
urz¹dzenia budowlane, umo¿liwiaj¹ce prawid³owe i racjonalne korzystanie
z budynków mieszkalnych), ustawodawca w wyrany sposób wskazuje
tylko dwie ich kategorie, w postaci gara¿y oraz budynków gospodarczych. Otwarta pozostaje kwestia, jakiego rodzaju inne obiekty budowlane
mog¹ byæ zakwalifikowane tutaj jako zabudowa towarzysz¹ca zabudowie
mieszkaniowej. W szczególnoci, jak siê wydaje, wiele trudnoci interpretacyjnych bêdzie rodzi³o pojêcie innych budynków niemieszkalnych,
powi¹zanych przestrzennie i funkcjonalnie z zabudow¹ mieszkaniow¹,
a niebêd¹cych budynkami gospodarczymi.
Zakrelone przez ustawodawcê wy³¹czenia przedmiotowe stosowania
ustawy wobec czêci nieruchomoci zabudowanych na cele mieszkaniowe, które zawarte zosta³y w art. 3 u.p.u.w., s¹ na tyle precyzyjne oraz
w¹sko zakrojone (tereny portów i przystani morskich, oraz tereny oddane
w u¿ytkowanie na podstawie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomoci), ¿e, jak siê wydaje, nie wymagaj¹ szerszego omawiania.
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3. Zawiadczenie

W procedurze dokumentowania przekszta³cenia prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoci, jakie nastêpuje w trybie ustawy, kluczow¹ rolê odgrywaj¹ zawiadczenia. Wydaje siê, ¿e na gruncie ustawy
mo¿emy wyró¿niæ dwa odrêbne rodzaje zawiadczeñ: pozytywne ogólne
(art. 4 ust. 1) oraz pozytywne szczególne (art. 11), a ponadto na gruncie
ogólnych przepisów dotycz¹cych postêpowania administracyjnego zawiadczenie negatywne (art. 219 k.p.a.). Zawiadczenia s¹ bowiem
jedynym dokumentem umo¿liwiaj¹cym ujawnienie przekszta³cenia w ksiêdze
wieczystej, a zarazem zbycie lub obci¹¿enie nieruchomoci, jeszcze przed
jego dokonaniem.
Zawiadczenie pozytywne ogólne, tj. wydawane w trybie art. 4 ust. 1
u.p.u.w. (Podstawê ujawnienia prawa w³asnoci gruntu w ksiêdze
wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zawiadczenie
potwierdzaj¹ce przekszta³cenie, zwane dalej zawiadczeniem), jest
wystarczaj¹c¹ i zarazem jedyn¹ drog¹ do stwierdzenia, ¿e dany grunt
podpada pod dzia³anie ustawy. Poniewa¿ za przekszta³cenie nastêpuje
z mocy prawa, bez jakiegokolwiek wniosku ze strony u¿ytkowników
wieczystych, zawiadczenie nabiera kluczowego znaczenia dla stwierdzenia, czy dany grunt podlega³, czy nie podlega³ przekszta³ceniu. Co do
zasady wydawane jest ono z urzêdu, w terminie 12 miesiêcy od dnia
przekszta³cenia lub 4 miesiêcy, jeli dniem przekszta³cenia by³a data wpisu
u¿ytkowania wieczystego w ksiêdze wieczystej po 1.01.2019  art. 24
ust. 1), ewentualnie w terminie 30 dni, na wniosek w³aciciela lokalu
uzasadniony potrzeb¹ dokonania czynnoci prawnej maj¹cej za przedmiot
lokal albo w³aciciela gruntu uzasadniony potrzeb¹ ustanowienia odrêbnej
w³asnoci lokalu (przepis dodany nowelizacj¹ z dnia 6.12.2018). Poza
trybem wydawania z urzêdu mo¿liwe jest równie¿ uzyskanie takiego
zawiadczenia na wniosek dotychczasowego u¿ytkownika wieczystego,
przy czym wówczas wydawane jest ono w terminie 4 miesiêcy od dnia
z³o¿enia wniosku  (art. 4 ust. 2 u.p.u.w.). Warto w tym miejscu zwróciæ
uwagê na to, ¿e powy¿sze terminy maj¹ charakter instrukcyjny i jedyn¹
konsekwencj¹ ich przekroczenia mo¿e byæ z³o¿enie przez zainteresowany
podmiot skargi na bezczynnoæ organu administracyjnego.
Zawiadczenie pozytywne szczególne przewidziano natomiast w art.
11 u.p.u.w., zgodnie z norm¹ którego: Nabywca nieruchomoci wystê-
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puje do w³aciwego organu w terminie 30 dni od dnia nabycia nieruchomoci o wydanie zawiadczenia potwierdzaj¹cego wysokoæ i okres
pozosta³y do wnoszenia op³aty. W³aciwy organ mo¿e wydaæ to zawiadczenie z urzêdu. Nie posiada ono jednak realnego znaczenia w obrocie
nieruchomociami, poniewa¿ dotyczy wy³¹cznie wysokoci op³at za
przekszta³cenie.
Mimo i¿ w treci przepisów ustawy o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo w³asnoci tych gruntów brak takiego rodzaju zawiadczenia,
wydaje siê, ¿e mo¿na przyj¹æ, i¿ obok zawiadczeñ pozytywnych mog¹
pojawiæ siê równie¿ zawiadczenia negatywne, tj. zaskar¿alne postanowienia o odmowie wydania zawiadczenia w trybie art. 4 ust. 1 u.p.u.w.,
ze wzglêdu na brak podstaw do wydania takowego, a wiêc wykazuj¹ce
niepodpadanie danej nieruchomoci pod dzia³anie ustawy  wydawane
w trybie art. 219 k.p.a. Mog¹ byæ wydawane wy³¹cznie na wniosek.
Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e zawiadczenia takie mog¹ okazaæ
siê bardzo pomocne w trudnych do rozstrzygniêcia przypadkach, w których
potrzebne by³oby urzêdowe wykluczenie podpadania danej nieruchomoci
pod przekszta³cenie w trybie ustawy. Nie powinny stawaæ siê natomiast
regu³¹ w tym sensie, by dla ka¿dej czynnoci prowadz¹cej do zbycia lub
rozporz¹dzenia prawem u¿ytkowania wieczystego nale¿a³o wymagaæ przedk³adania takiego zawiadczenia.

4. Dzieñ przekszta³cenia

Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.p.u.w., z dniem 1.01.2019 r. nastêpuje przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo w³asnoci (dzieñ przekszta³cenia). Termin
ten nie ma jednak charakteru bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cego w tym sensie,
¿e w szeregu sytuacji przekszta³cenie mo¿e nast¹piæ póniej, co bêdzie
mia³o ogromne znaczenie dla praktyki zwi¹zanej z obrotem nieruchomociami. Przesuniêcie dnia przekszta³cenia na terminy póniejsze ni¿
1.01.2019 r. mo¿e wi¹zaæ siê z nastêpuj¹cymi okolicznociami:
1) mieszanym charakterem gruntu (art. 2 ust. 1),
2) nabyciem nieruchomoci przez cudzoziemca (art. 2 ust. 2),
3) brakiem oddania budynku do u¿ytkowania w momencie wejcia
w ¿ycie ustawy (art. 13),
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4) ustanowieniem lub nabyciem u¿ytkowania wieczystego przed
1.01.2019 r. nieujawnionym przed ww. dat¹ w ksiêdze wieczystej, o ile
wniosek wieczystoksiêgowy nie wp³yn¹³ do s¹du przed 1.01.2019 r. 
co jest sytuacj¹ z za³o¿enia niemo¿liw¹, ze wzglêdu na funkcjonowanie
wniosków wieczystoksiêgowych sk³adanych w dniu zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego (art. 24 ust. 2).
Dwie pierwsze grupy sytuacji wydaj¹ siê nie budziæ wiêkszych w¹tpliwoci, warto jednak powiêciæ nieco uwagi dwóm ostatnim.
Jeli chodzi o nieruchomoci zabudowane budynkami oddanymi do
u¿ytkowania, które nie zosta³y jeszcze oddane do u¿ytkowania przed dniem
1.01.2019 r., art. 13 u.p.u.w. jest przepisem absolutnie kluczowym dla
ca³ej regulacji. Zgodnie z jego treci¹: Je¿eli po dniu 1.01.2019 r. na
gruncie bêd¹cym w u¿ytkowaniu wieczystym zabudowanym na cele
mieszkaniowe, w rozumieniu art. 1 ust. 2 zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego lub decyzj¹ o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, budynek mieszkalny zostanie oddany do
u¿ytkowania w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994 r.  Prawo budowlane, prawo u¿ytkowania wieczystego tego gruntu przekszta³ca siê w prawo w³asnoci gruntu z dniem oddania budynku mieszkalnego do u¿ytkowania. Przepis art. 2 ust. 2 stosuje siê odpowiednio. Od jego treci
zale¿y bowiem to, ¿e przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asnoci ma charakter mechanizmu sta³ego, a nie jednorazowej
akcji, ograniczaj¹cej siê do terenów, które by³y zabudowane na cele
mieszkalne w dacie 1.01.2019 r. Nie sposób na obecnym etapie przes¹dzaæ ostatecznej wyk³adni, jaka zostanie nadana powy¿szemu przepisowi,
wydaje siê jednak, ¿e zamiarem ustawodawcy by³o wprowadzenie
mechanizmu polegaj¹cego na tym, ¿e ka¿dy teren oddany w u¿ytkowanie
wieczyste, w tym tak¿e niezabudowany w jakikolwiek sposób w momencie wejcia w ¿ycie ustawy, bêdzie podlega³ przekszta³ceniu w prawo
w³asnoci w momencie, w którym zakoñczony zostanie proces budowy
budynku mieszkalnego, w rozumieniu tej regulacji. Dniem przekszta³cenia
bêdzie bowiem dla takich nieruchomoci dzieñ uprawomocnienia siê decyzji
zezwalaj¹cej na u¿ytkowanie budynku. Rozwi¹zanie takie wydaje siê
najprostsze i najbardziej logiczne, ze wzglêdu na to, ¿e dniem przekszta³cenia czyni pierwszy dzieñ, w którym przekszta³cenie stawa³o siê mo¿liwe. Co ciekawe, w przeciwieñstwie do budynków starych, tj. odda-
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nych do u¿ytkowania przed 1.01.2019 r., budynki nowe, tj. oddane ju¿
po tej dacie, bêd¹ musia³y byæ wnoszone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. W odniesieniu do budynków starych nie wprowadzono takiego
wymogu, w zwi¹zku z czym przekszta³ceniu ulegn¹ tereny zabudowane
tak¿e budynkami wzniesionymi niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Pozwoli to jednoczenie poszerzyæ zakres przedmiotowy procesu przekszta³ceñ oraz jednoczenie uprociæ tryb wydawania zawiadczeñ,
poniewa¿ w przeciwnym wypadku konieczne by³oby badanie takiej
zgodnoci przed wydaniem zawiadczenia o przekszta³ceniu. Na marginesie warto zauwa¿yæ, ¿e tym samym odst¹piono od koncepcji zwi¹zania
dnia przekszta³cenia z za³o¿eniem za³o¿enia ksiêgi wieczystej dla ostatniego
lokalu wyodrêbnianego w ramach danej nieruchomoci (rz¹dowy projekt
nowelizacji ustawy  numer wykazu prac Rady Ministrów UA043).
Ostatnia wreszcie grupa sytuacji, powoduj¹ca teoretycznie opónione
przekszta³cenie u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci, stanowi
wynik ewidentnego przeoczenia ustawodawcy, który nie dostrzeg³, ¿e od
1.07.2016 r., na podstawie art. 92 § 4 pr. o not., wnioski wieczystoksiêgowe sk³adane s¹ w dniu, w którym zosta³ sporz¹dzony akt notarialny.
Tym samym wiêc sytuacja, w której nabycie nast¹pi³o przed dniem
1.01.2019 r., a wniosek wieczystoksiêgowy o wpis prawa u¿ytkowania
wieczystego nie zosta³ jeszcze z³o¿ony, nie wystêpuje. Oznacza to w praktyce, ¿e art. 24 ust. 2 u.p.u.w bêdzie przepisem martwym i nie znajdzie
zastosowania. Co równie ciekawe, mimo dwóch prób nowelizacji ustawy,
w ¿adnej z nich nie dostrze¿ono powy¿szego problemu.

5. Nowelizacja

Ju¿ po wejciu w ¿ycie ustawy o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
w³asnoci tych gruntów, lecz jeszcze przed 1.01.2019 r., która to data
oznaczaæ bêdzie dzieñ przekszta³cenia z mocy prawa wiêkszoci gruntów
objêtych przepisami tej ustawy, pojawi³a siê pierwsza rz¹dowa inicjatywa
wprowadzenia daleko id¹cych zmian w powy¿szej ustawie, przy okazji
planowanych zmian w ustawie z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie
Nieruchomoci (numer wykazu prac Rady Ministrów UA43), która
w art. 16 wprowadziæ mia³a szereg daleko id¹cych zmian w ustawie,
w szczególnoci w odniesieniu do wydawania zawiadczeñ stwierdzaj¹-
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cych przekszta³cenie oraz momentu przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania
wieczystego w przypadku nieruchomoci zabudowanych budynkami nieoddanymi jeszcze do u¿ytkowania. Zgodnie z danymi pochodz¹cymi ze
strony internetowej Rz¹dowego Centrum Legislacji, w momencie oddawania niniejszego komentarza do publikacji, tj. 10.12.2018 r., projekt ten
znajdowa³ siê na etapie Komitetu Sta³ego Rady Ministrów, gdzie znalaz³
siê w dniu 21.11.2018 r. Podstawowym, jak siê wydaje, za³o¿eniem
ww. projektu by³o wprowadzenie zmian maj¹cych na celu usuniêcie dwóch
zagro¿eñ, jakie zg³aszane by³y przez uczestników rynku nieruchomoci,
zwi¹zanych z wejciem w ¿ycie ustawy, a mianowicie problemów technicznych z wydawaniem zawiadczeñ i wpisami w ksiêgach wieczystych
(zawiadczenia o przekszta³ceniu wydawane mia³y byæ w pierwszej
kolejnoci dla ksi¹g macierzystych, a dopiero w drugiej  dla ksi¹g lokalowych) oraz problematyki pomocy publicznej, gdzie zaproponowano
przesuniêcie dnia przekszta³cenia w przypadku nieruchomoci z budynkami oddanymi do u¿ytkowania pod 1.01.2019 r. na dzieñ za³o¿enia ksiêgi
lokalowej dla ostatniego z wyodrêbnianych lokali. Projekt ten nosi obecnie
charakter, jak siê wydaje, ju¿ jedynie historyczny, st¹d te¿ w dalszej czêci
opracowania jego rozwi¹zania nie bêd¹ szerzej omawiane.
Ze wzglêdu na obszerny charakter ww. projektu, nie by³oby celowe
przypieszanie prac legislacyjnych w ten sposób, by móg³ on wejæ w ¿ycie
przed dniem 1.01.2019 r. Zapewne z tego te¿ powodu zdecydowano siê
na rozwi¹zanie polegaj¹ce na przyjêciu nowelizacji omawianej ustawy
ograniczaj¹cej siê jedynie do zmian w ww. regulacji. Stosowny projekt
trafi³ do Sejmu 4.12.2018 r. (druk sejmowy numer 3061), gdzie po bardzo
krótkich pracach legislacyjnych zosta³ uchwalony dnia 6.12.2018 r.
W momencie oddawania niniejszego tekstu do publikacji zosta³ przes³any
do Senatu. Co warte odnotowania, rozwi¹zania prawne, zawarte w obu
projektach, by³y opracowywane zupe³nie odrêbnie i nie maj¹ w praktyce
¿adnych punktów stycznych, poza skróceniem terminów instrukcyjnych
zawiadczeñ, potwierdzaj¹cych dokonanie przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci.
Nowelizacja z dnia 6.12.2018 r., bêd¹c regulacj¹ bardzo lakoniczn¹,
ogranicza zakres wprowadzanych zmian do zaledwie omiu, zgodnie
z poni¿szym wyliczeniem:
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1) w art. 4 ust. 2 i ust. 2a: (terminy wydawania zawiadczeñ  odpowiednio 12 miesiêcy w przypadku zawiadczeñ wydawanych z urzêdu,
4 miesiêcy w przypadku zawiadczeñ wydawanych na wniosek i po
wydaniu decyzji zezwalaj¹cej na nabycie nieruchomoci przez cudzoziemca oraz 30 dni w przypadku zawiadczeñ wydawanych na wniosek
w zwi¹zku z potrzeb¹ zbycia nieruchomoci),
2) w art. 4a (postêpowanie administracyjne  wskazanie organu wy¿szego stopnia w postaci wojewody),
3) w art. 5 (postêpowanie wieczystoksiêgowe  wpis roszczenia o op³atê
w ksiêdze lokalowej),
4) w art. 7 (pomoc publiczna  okres wnoszenia op³at przekszta³ceniowych  mo¿liwoæ wyd³u¿enia go z 20 lat do odpowiednio 99,50 lub
33, w zale¿noci od tego, czy op³ata za u¿ytkowanie wieczyste by³a
pobierana jako równowartoæ 1, 2 czy 3% wartoci gruntu),
5) w art. 11 (zawiadczenia o wysokoci op³at wydawane nabywcom
nieruchomoci),
6) w art. 13 (termin na wydanie zawiadczenia na wniosek w³aciciela),
7) w art. 14 w ust. 1 (dzieñ udzielenia pomocy publicznej  definicja),
8) w art. 21 (stawka procentowa op³aty rocznej  domniemanie 1%).
Wszystkie powy¿sze zmiany nosz¹ charakter techniczny, za wyj¹tkiem zmian dotycz¹cych pomocy publicznej. Najwa¿niejsz¹ z nich jest
wprowadzenie mo¿liwoci wyd³u¿enia okresu wnoszenia op³aty rocznej
na wniosek w³aciciela gruntu, bêd¹cego by³ym u¿ytkownikiem wieczystym. Z punktu widzenia jednak obrotu cywilnoprawnego, a w szczególnoci praktyki notarialnej, zmiany te nie wprowadzaj¹ powa¿niejszych
modyfikacji do samego mechanizmu przekszta³cenia. Warto w tym miejscu
zwróciæ uwagê na to, ¿e skrócenie ustawowych terminów na wydanie
zawiadczenia nie bêdzie mia³o istotnego wp³ywu na ich realny czas
wydawania ze wzglêdu na dwie okolicznoci: instrukcyjny charakter tych
terminów oraz techniczne mo¿liwoci organów administracyjnych, które
zosta³y obarczone koniecznoci¹ sporz¹dzenia ogromnej iloci takich
zawiadczeñ.
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6. Nabywanie nieruchomoci przez cudzoziemców

Na wstêpie warto zaznaczyæ, ¿e przepisy ustawy nie wprowadzaj¹
¿adnych modyfikacji zasad dotycz¹cych nabywania nieruchomoci przez
cudzoziemców ani te¿ nie wy³¹czaj¹, ani nie ograniczaj¹ stosowania
przepisów ww. ustawy w odniesieniu do nabycia prawa w³asnoci nieruchomoci w wyniku przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego.
Zgodnie bowiem z treci¹ art. 2 ust. 2 u.p.u.w. w przypadku, gdy
zgodnie z ustaw¹ z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomoci przez
cudzoziemców6 wymagane jest zezwolenie ministra w³aciwego do spraw
wewnêtrznych na nabycie nieruchomoci, przekszta³cenie nastêpuje
z dniem, w którym to zezwolenie sta³o siê ostateczne, co w trybie art. 4
ust. 1 u.p.u.w. w drodze zawiadczenia potwierdza w³aciwy w rozumieniu ustawy organ, maj¹c na to 4 miesi¹ce. Oznacza to w praktyce,
¿e przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomoci przez cudzoziemców
stosowaæ winnimy w ca³ej rozci¹g³oci. Widaæ tak¿e wyranie, ¿e
ustawodawca zwraca uwagê na to, i¿ w niektórych przynajmniej przypadkach skutecznoæ przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asnoci bêdzie uzale¿niona od uprzedniej zgody wydawanej
na podstawie ww. ustawy.
Celem udzielenia odpowiedzi na pytanie o zakres ewentualnych zezwoleñ na nabywanie nieruchomoci przez cudzoziemców na gruncie omawianej ustawy konieczne by³oby przede wszystkim dokonanie zró¿nicowania nieruchomoci gruntowych i lokalowych. Bez dokonania takiego
rozró¿nienia trudno by³oby w ogóle odnieæ siê do zakresu ewentualnych
zezwoleñ dotycz¹cych nabycia w³asnoci nieruchomoci w trybie komentowanej ustawy.
W odniesieniu do nieruchomoci lokalowych konieczne jest wskazanie na wstêpie, ¿e przed dniem 1.01.2019 r. istniej¹ tylko dwie drogi
nabycia nieruchomoci lokalowej przez cudzoziemca, niezale¿nie od tego,
czy ma ona charakter mieszkalny czy niemieszkalny, po³o¿ona jest w strefie nadgranicznej czy te¿ poza ni¹, oraz czy cudzoziemiec jest obywatelem
pañstwa EOG, czy te¿ nie, mianowicie mo¿e byæ on w³acicielem lokalu:

6

Dz.U. z 2017 r., poz. 2278 (dalej: u.n.n.c.).
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1) po uzyskaniu uprzedniej zgody ministra w³aciwego do spraw
administracji, jeli nabycie lokalu wymaga³o uzyskania takiej zgody (na
przyk³ad lokal niemieszkalny nabywany przez cudzoziemca spoza EOG
w strefie nadgranicznej), b¹d
2) bez koniecznoci uzyskiwania takiej zgody, w sytuacjach wymienionych w art. 8 ust. 1 u.n.n.c. (nie wymaga uzyskania zgody...)
Nie ulega zatem w¹tpliwoci, ¿e na postawie przepisów ustawy nie
nastêpuje nabycie w³asnoci nieruchomoci lokalowych, poniewa¿ prawo
u¿ytkowania wieczystego de lege lata odnosi siê tylko do gruntów.
Przedmiotem przekszta³cenia mo¿e byæ zatem jedynie udzia³ w nieruchomoci wspólnej, w postaci prawa wspó³u¿ytkowania wieczystego dzia³ki
gruntu, na której posadowiony jest budynek, w którym z kolei znajduje
siê dany lokal. Udzia³ w nieruchomoci wspólnej jest za prawem akcesoryjnym w stosunku do prawa w³asnoci lokalu (art. 3 ust. 1 ustawy
o w³asnoci lokali), analogicznie jak wk³ad budowlany jest prawem
akcesoryjnym w stosunku do spó³dzielczego w³asnociowego prawa do
lokalu (art. 172 ust. 3 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych).
Kwestiê akcesoryjnoci udzia³u w nieruchomoci wspólnej, w przypadku gdy grunt oddany jest w u¿ytkowanie wieczyste, bardzo trafnie
oddaje uzasadnienie wyroku S¹du Apelacyjnego w Warszawie z dnia
27.06.2013 r., VI ACa 1159/12, zgodnie z którym: W wietle uregulowania przyjêtego w art. 235 k.c. prawo wieczystego u¿ytkowania gruntu
jest prawem g³ównym (ma nadrzêdny charakter) w stosunku do prawa
w³asnoci budynków na gruncie, natomiast z rozwi¹zania przyjêtego
w art. 3 ust. 1 u.w.l., które nale¿y interpretowaæ maj¹c na wzglêdzie
art. 235 § 2 k.c., wynika trójcz³onowe powi¹zanie miêdzy w³asnoci¹
lokalu, wspó³w³asnoci¹ budynku i wspó³u¿ytkowaniem wieczystym
gruntu. Pomiêdzy w³asnoci¹ lokalu jako prawem g³ównym i udzia³em
w nieruchomoci wspólnej jako prawem zwi¹zanym  zachodzi zale¿noæ
nadrzêdna, natomiast miêdzy wspó³w³asnoci¹ budynku (prawo zwi¹zane) i u¿ytkowaniem wieczystym gruntu (prawo g³ówne)  zachodzi
zale¿noæ podrzêdna. W konsekwencji za prawo g³ówne nale¿y uznaæ
prawo w³asnoci lokalu, za za prawa ³¹cznie z nim zwi¹zane udzia³ we
wspó³w³asnoci budynku i udzia³ we wspó³u¿ytkowaniu wieczystym zabudowanego gruntu, bêd¹cym  jak wskazano  prawem g³ównym tylko
w drugiej, podrzêdnej zale¿noci. Innymi s³owy, prawo w³asnoci lokalu
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jest prawem g³ównym w stosunku do udzia³u we w³asnoci budynku
i innych urz¹dzeñ (art. 3 ust. 2 u.w.l.), a podrzêdnym (zwi¹zanym)
w stosunku do udzia³u w wieczystym u¿ytkowaniu gruntu (art. 235 § 2
i 241 k.c.). Wyranie wiêc widaæ, ¿e jest to akcesoryjnoæ maj¹ca
charakter wtórny i s³u¿ebny, co nale¿y rozumieæ w ten sposób, ¿e mo¿e
istnieæ odrêbna w³asnoæ lokalu bez takiego udzia³u, nie mo¿e jednak
zachodziæ sytuacja odwrotna. Jak bowiem stwierdzi³ S¹d Najwy¿szy w tezie
uchwa³y sk³adu 7 sêdziów z dnia 25.08.2017 r., III CZP 116/14 nawet
up³yw terminu, na który zosta³o ustanowione prawo u¿ytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wyganiêcia prawa odrêbnej w³asnoci
lokalu znajduj¹cego siê w budynku po³o¿onym na tym gruncie. Jeli wiêc
mo¿e istnieæ w³asnoæ takiego lokalu, dopuszczalne jest równie¿ jego
zbycie lub obci¹¿enie, mimo ¿e nie jest z nim ju¿ zwi¹zane ¿adne prawo
do gruntu jako podstawy nieruchomoci wspólnej. Tym samym wiêc,
na zasadzie a minori ad maius, mo¿liwe jest dokonanie czynnoci prawnej
maj¹cej za przedmiot lokal mieszkalny, z którym zwi¹zany jest udzia³
o nierozstrzygniêtym jeszcze charakterze prawnym, a wiêc po dniu
1.01.2019 r., przed uzyskaniem stosownego zawiadczenia potwierdzaj¹cego dokonanie przekszta³cenia u¿ytkowania wieczystego we w³asnoæ.
Co niezwykle istotne, w odniesieniu do nieruchomoci zabudowanych
budynkami wielolokalowymi mog³oby to oznaczaæ potencjalnie zablokowanie przekszta³cenia na okres tak d³ugi, jak uprawomocnienie siê takiej
decyzji, poniewa¿ nie mo¿na by by³o dopuciæ do sytuacji, w której
udzia³y w tej samej nieruchomoci wspólnej, w odniesieniu do czêci
w³acicieli lokali stanowi¹ prawo w³asnoci, a do czêci  prawo u¿ytkowania wieczystego. Tym samym siêgamy do róde³ omawianej regulacji, której geneza wi¹¿e siê z prost¹ konstatacj¹, ¿e brak zgody nawet
jednego wspó³u¿ytkownika wieczystego na dokonanie przekszta³cenia
prawa u¿ytkowania wieczystego we w³asnoæ praktycznie blokowa³
przekszta³cenie takiego prawa. Warto jednak zwróciæ uwagê na akcesoryjnoæ udzia³u w nieruchomoci wspólnej w stosunku do prawa w³asnoci lokalu, oznaczaj¹c¹ w praktyce, ¿e wystêpowanie o wydanie zgody
na nabycie takiego udzia³u jest bezprzedmiotowe, o czym bêdzie mowa
w dalszej czêci opracowania.
Dodatkowym argumentem potwierdzaj¹cym tezê o wy³¹czeniu udzia³ów zwi¹zanych z w³asnoci¹ lokali z obowi¹zku uzyskiwania zezwolenia
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jest treæ art. 4 ust. 7 u.p.u.w., zgodnie z któr¹: W przypadku przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (podkrelenie  P.M.) w prawo
w³asnoci tego gruntu na rzecz cudzoziemca zawiadczenie przekazywane jest równie¿ ministrowi w³aciwemu do spraw wewnêtrznych, w terminie 7 dni od dnia jego wydania. Z treci ww. przepisu wynika, ¿e
ustawodawca przewidzia³ obowi¹zek uwzglêdniania uprzednio wydanego
zezwolenia na nabycie nieruchomoci w przypadku wydawania ka¿dego
zezwolenia, obowi¹zek jednak przes³ania zawiadczenia ministrowi w³aciwemu do spraw wewnêtrznych tylko w przypadku nieruchomoci
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Tym samym
wiêc nie przewidziano takiego obowi¹zku w odniesieniu do budynków
wielolokalowych, a w konsekwencji  udzia³ów w nieruchomoci wspólnej zwi¹zanej z odrêbn¹ w³asnoci¹ lokali. Ponadto warto zauwa¿yæ, ¿e
zgodnie z norm¹ zawart¹ w art. 8a u.n.n.c., nak³adaj¹cym analogiczny
obowi¹zek na notariuszy, w przypadku dokonywania czynnoci notarialnych, na podstawie których notariusz przesy³a ministrowi w³aciwemu
do spraw wewnêtrznych, w terminie 7 dni od dnia sporz¹dzenia, wypis
aktu notarialnego oraz kopiê umowy z podpisami notarialnie powiadczonymi, na mocy których cudzoziemiec naby³ nieruchomoæ (podkrelenie  P.M.) po³o¿on¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub naby³
lub obj¹³ udzia³y, akcje lub ogó³ praw i obowi¹zków w spó³ce handlowej
bêd¹cej w³acicielem lub wieczystym u¿ytkownikiem nieruchomoci
po³o¿onych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z porównania art. 4
ust. 7 u.p.u.w. i art. 8a u.n.n.c. wynika, ¿e istnieje obowi¹zek powiadomienia ministra spraw wewnêtrznych we wszystkich wypadkach, w jakich dochodzi³o do nabycia przez cudzoziemca. Tym samym porednio
ustawodawca wskazuje, ¿e obowi¹zek uzyskania zezwolenia ogranicza
siê do samych nieruchomoci gruntowych zabudowanych budynkami jednorodzinnymi. A contrario oznacza to w praktyce, ¿e w przypadku nieruchomoci lokalowych, a w³aciwie  udzia³ów w nieruchomoci wspólnej zwi¹zanej z nieruchomociami lokalowymi, zezwolenia na nabycie
nieruchomoci przez cudzoziemca wydaj¹ siê byæ bezprzedmiotowe.
W konsekwencji, w zwi¹zku z akcesoryjnym, w stosunku do w³asnoci lokalu, charakterem udzia³u w nieruchomoci wspólnej, wydaje
siê, ¿e wystêpowanie o zgodê na nabycie takiego udzia³u przez cudzo-
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ziemca w trybie ustawy o nabywaniu nieruchomoci przez cudzoziemców by³oby w przypadku nieruchomoci lokalowych bezprzedmiotowe.
Uzasadnieniem dla takiego stanowiska jest konstatacja, ¿e niezale¿nie
od tego, czy nabycie nieruchomoci lokalowej wymaga³o uprzedniej zgody
ministra (strefa nadgraniczna oraz lokale u¿ytkowe inne ni¿ gara¿e), czy
te¿ nie (lokale mieszkalne, lokale gara¿owe), udzia³ w nieruchomoci
wspólnej, jako nierozerwalnie zwi¹zany z w³asnoci¹ takiego lokalu, by³
uprzednio objêty b¹d zgod¹ uzyskan¹ ju¿ przez cudzoziemca, b¹d te¿
by³ z takiego obowi¹zku zwolniony na podstawie art. 8 ust. 1 u.n.n.c.
W przypadku jednak nieruchomoci gruntowych (a wiêc zabudowanych budynkami jednorodzinnymi), konieczne jest zbadanie dwóch dalszych okolicznoci, tj. po³o¿enia nieruchomoci oraz obywatelstwa danego cudzoziemca. Jeli chodzi o po³o¿enie, to konieczne jest ustalenie,
czy dana nieruchomoæ znajduje siê w strefie nadgranicznej. Jeli
tak, nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie stosuj¹ siê do niej zwolnienia z obowi¹zku
uzyskania zezwolenia, okrelone w art. 8 ust. 1 u.n.n.c.  w strefie
nadgranicznej nabycie takich nieruchomoci bêdzie wymaga³o zezwolenia.
Jeli ustalimy, ¿e dana nieruchomoæ nie znajduje siê w strefie nadgranicznej, nastêpnym elementem do zbadania bêdzie, czy cudzoziemiec
jest obywatelem pañstwa EOG, czy te¿ nie, poniewa¿ po up³ywie okresów przejciowych nabycie nieruchomoci przez obywateli takich pañstw
nie wymaga zgody uzyskiwanej w trybie ustawy o nabywaniu nieruchomoci przez cudzoziemców. Jeli okaza³oby siê, ¿e nieruchomoæ po³o¿ona jest poza stref¹ nadgraniczn¹, a nabywca nie jest obywatelem pañstwa
EOG, do rozwa¿enia pozostaje, czy nieruchomoæ, która ma byæ przedmiotem nabycia, nie mieci siê w którym z wyj¹tków od obowi¹zku
uzyskania zezwolenia ministra, okrelonych w art. 8 ust. 1 ww. ustawy.
Reasumuj¹c, w odniesieniu do nieruchomoci zabudowanych na cele
mieszkaniowe, w rozumieniu komentowanej ustawy, ze zgod¹ na nabycie
nieruchomoci przez cudzoziemca bêdziemy mogli mieæ do czynienia
w praktyce w odniesieniu do nieruchomoci:
1) wy³¹cznie gruntowych zabudowanych budynkami jednorodzinnymi,
2) nabywanych przez cudzoziemców niebêd¹cych obywatelami pañstw
EOG lub
3) nabywanych w strefie nadgranicznej.
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Reasumuj¹c, zezwolenie na nabywanie nieruchomoci przez cudzoziemców nie bêdzie konieczne przy przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania
wieczystego udzia³ów w dzia³kach gruntu zwi¹zanych z odrêbn¹ w³asnoci¹ lokali, ze wzglêdu na zasadê akcesoryjnoci takich udzia³ów w nieruchomoci wspólnej w stosunku do prawa w³asnoci lokalu.
Co warte odnotowania, w odniesieniu do pozosta³ych nieruchomoci
podlegaj¹cych przekszta³ceniu, a wiêc nieruchomoci gruntowych, zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, ze wzglêdu na specyficznie
ukszta³towany dzieñ przekszta³cenia, do momentu uzyskania zawiadczenia o zezwoleniu na nabycie takiej nieruchomoci przez cudzoziemca
dopuszczalne bêdzie zbycie lub obci¹¿enie prawa u¿ytkowania wieczystego takiego gruntu. Dniem przekszta³cenia bowiem w odniesieniu to
takich nieruchomoci bêdzie dzieñ, w którym zezwolenie takie stanie siê
ostateczne. Nie ulega za w¹tpliwoci, ¿e ze wzglêdu na brak modyfikacji
przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomoci przez cudzoziemców,
zezwolenie takie bêdzie wydawane jedynie na wniosek cudzoziemca.
Oznaczaæ to bêdzie w praktyce, ¿e przekszta³cenie prawa u¿ytkowania
wieczystego w trybie ustawy o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
w³asnoci tych gruntów bêdzie odbywaæ siê de facto w trybie zbli¿onym
do ustawy z 2005 r., poniewa¿ dopiero wniosek o wydanie takiego
zezwolenia bêdzie pozwala³ na uruchomienie procesu przekszta³cenia, które
wprawdzie nast¹pi z mocy samego prawa, ale jedynie w sytuacji, gdy
cudzoziemiec zdecyduje siê na z³o¿enie stosownego wniosku o wydanie
zezwolenia na nabycie.

7. Brak zawiadczenia o przekszta³ceniu

Z punktu widzenia obrotu cywilnoprawnego skutki wejcia w ¿ycie
omawianej ustawy bêd¹ odczuwalne bardzo mocno w pierwszym okresie
jej obowi¹zywania, kiedy to na skalê masow¹ pojawi siê zjawisko niezgodnoci treci ksi¹g wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
ze wzglêdu na to, ¿e ujawnienie przekszta³cenia dotychczasowych praw
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci bêdzie siê odbywa³o stopniowo i warunkowane bêdzie nie tylko mo¿liwociami organizacyjnymi
s¹dów wieczystoksiêgowych, ale przede wszystkim organów administracyjnych, zobowi¹zanych do wystawienia ogromnej iloci zawiadczeñ
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dotycz¹cych przekszta³cenia. W okresie póniejszym, kiedy przekszta³cenia te zostan¹ ju¿ ujawnione w ksiêgach wieczystych, nieruchomoci
takie nie bêd¹ ró¿ni³y siê od pozosta³ych, za wyj¹tkiem roszczeñ o zap³atê
op³aty przekszta³ceniowej, ujawnianych w dzia³ach trzecich takich ksi¹g
wieczystych.
W pierwszym jednak okresie obowi¹zywania ustawy bêdziemy mieli
do czynienia z sytuacj¹, w której w³aciciel nieruchomoci nabytej w wyniku
przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego, co do zasady, nie bêdzie
dysponowa³ zawiadczeniem o przekszta³ceniu, ewentualnie bêdzie dysponowa³ zawiadczeniem, natomiast w ksiêdze wieczystej ujawniona bêdzie
co najwy¿ej wzmianka o z³o¿onym przez w³aciwy organ wniosku o wpis
prawa w³asnoci na podstawie ww. zawiadczenia (które z urzêdu bêdzie
trafiaæ zarówno do s¹du wieczystoksiêgowego, w³aciciela nieruchomoci, jak i wydzia³u geodezji w³aciwego starostwa). Podstawowym pytaniem
praktycznym bêdzie wówczas kwestia mo¿liwoci dokonywania czynnoci notarialnych zwi¹zanych ze zbyciem lub obci¹¿eniem takich nieruchomoci, mimo braku zawiadczenia o ich przekszta³ceniu. Wydaje
siê, ¿e nale¿a³oby przede wszystkim rozró¿niæ wówczas 4 grupy sytuacji.
1) prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu przys³uguj¹ce cudzoziemcom,
2) pozosta³e nieruchomoci zabudowane budynkami jednorodzinnymi,
3) nieruchomoci lokalowe na rynku pierwotnym,
4) nieruchomoci lokalowe na rynku wtórnym.
W odniesieniu do pierwszej grupy praw (prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu przys³uguj¹ce cudzoziemcom), co wydaje siê jedynie
pozornie paradoksem, problem braku zawiadczenia nie wyst¹pi z jednego
zasadniczego powodu. Jest nim specyficznie ukszta³towany moment
przekszta³cenia, którym jest dzieñ, w którym decyzja zezwalaj¹ca cudzoziemcowi na nabycie nieruchomoci stanie siê ostateczna. Z ca³¹ pewnoci¹ nie mo¿e byæ to wiêc 1.01.2019 r. Oznacza to praktycznie, ¿e
do momentu wydania takiej decyzji, a zw³aszcza przed wyst¹pieniem
o wydanie takiego zezwolenia (decyzje takie wydawane s¹ na wniosek),
cudzoziemiec z ca³¹ pewnoci¹ dysponowaæ bêdzie nadal prawem u¿ytkowania wieczystego gruntu, a nie prawem w³asnoci. Tym samym
zawiadczenie dotycz¹ce przekszta³cenia bêdzie w takim wypadku bez-
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przedmiotowe. Sytuacja ta, nale¿y podkreliæ, bêdzie dotyczy³a nieruchomoci zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, poniewa¿ w odniesieniu do nieruchomoci zabudowanych budynkami wielorodzinnymi,
a wiêc praktycznie  nieruchomociami lokalowymi, ze wzglêdu na
akcesoryjny charakter udzia³ów w nieruchomoci wspólnej, wystêpowanie o zgodê na nabycie takich udzia³ów bêdzie bezprzedmiotowe.
W odniesieniu do dwóch kolejnych kategorii nieruchomoci (pozosta³e nieruchomoci zabudowane budynkami jednorodzinnymi oraz
nieruchomoci lokalowe na rynku pierwotnym) nie ulega jednak
w¹tpliwoci, ¿e dokonanie jakiejkolwiek czynnoci notarialnej prowadz¹cej do zbycia lub obci¹¿enia takiej nieruchomoci bêdzie wymaga³o
uprzedniego wydania zawiadczenia o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci. Uzasadnieniem takiego stanowiska
jest zmiana przedmiotu czynnoci: mo¿e byæ to bowiem prawo u¿ytkowania wieczystego lub prawo w³asnoci gruntu. Charakter za tego
prawa decyduje o przedmiocie czynnoci cywilnoprawnej oraz znajduje
odbicie w treci wniosku wieczystoksiêgowego, bêd¹cego skutkiem
dokonania okrelonej czynnoci prowadz¹cej do zbycia lub obci¹¿enia
nieruchomoci. Tak d³ugo jak nie dysponujemy zawiadczeniem o dokonaniu przekszta³cenia, nie mo¿emy zatem przes¹dzaæ, czy w odniesieniu do konkretnego gruntu mia³o ono miejsce. Podobnie rzecz przedstawia siê w odniesieniu do nieruchomoci lokalowych na rynku
pierwotnym, a wiêc do czynnoci prowadz¹cych do ustanowienia
odrêbnej w³asnoci lokalu, poniewa¿ niezbêdnym elementem takiej
czynnoci jest przypisanie do nowo powstaj¹cego lokalu stosownego
udzia³u w nieruchomoci wspólnej.
Zupe³nie jednak odmiennie sytuacja przedstawia siê jednak w odniesieniu do lokali mieszkalnych na rynku wtórnym, a wiêc do takich
czynnoci prawnych, których przedmiotem s¹ ju¿ nieruchomoci lokalowe, wyodrêbnione ju¿ uprzednio wieczystoksiêgowo. Treci¹ bowiem
zarówno czynnoci prowadz¹cych do zbycia, jak i obci¹¿enia takich lokali,
jest prawo w³asnoci lokalu, a nie odrêbnie w³asnoæ lokalu oraz udzia³
w nieruchomoci wspólnej. Udzia³ w nieruchomoci wspólnej, niezale¿nie
od tego, czy jest udzia³em w prawie w³asnoci, czy te¿ w prawie u¿ytkowania wieczystego, pozostaje poza treci¹ czynnoci cywilnoprawnej
oraz poza treci¹ wniosku wieczystoksiêgowego. Akcesoryjnoæ bowiem
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udzia³u w nieruchomoci wspólnej, zwi¹zanego z odrêbn¹ w³asnoci¹
nieruchomoci lokalowej, powoduje, ¿e nie ma mo¿liwoci, by udzia³ taki
przy dokonywaniu czynnoci na przyk³ad pomin¹æ (jak mo¿e to mieæ
miejsce chocia¿by z udzia³em w nieruchomoci stanowi¹cej drogê dojazdow¹ w przypadku nieruchomoci gruntowych). Akcesoryjnoæ udzia³u
w nieruchomoci wspólnej jest bezdyskusyjna, zarówno w literaturze
przedmiotu, jak i orzecznictwie.
Argumentem na obronê tezy o koniecznoci przedk³adania zawiadczeñ dotycz¹cych przekszta³cenia w odniesieniu do ka¿dego rodzaju
nieruchomoci, w tym równie¿ do nieruchomoci lokalowych na rynku
wtórnym, bêdzie zapewne treæ art. 4 ust. 2 pkt 3 w brzmieniu nadanym
przez nowelizacjê z dnia 6.12.2018 r., zgodnie z brzmieniem którego na
wniosek w³aciciela lokalu uzasadniony potrzeb¹ dokonania czynnoci
prawnej maj¹cej za przedmiot lokal albo w³aciciela gruntu uzasadniony
potrzeb¹ ustanowienia odrêbnej w³asnoci lokalu  w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wniosku. Z powy¿szego przepisu odczytaæ moglibymy
bowiem sugestiê ustawodawcy, jakoby w razie potrzeby dokonania
czynnoci prawnej konieczne by³o takie zawiadczenie. Wystarczy jednak
zwróciæ uwagê na specyficznie ukszta³towany zakres przedmiotowy
nieruchomoci, do jakich odwo³uje siê powy¿szy przepis, by uzmys³owiæ
sobie, ¿e nie mo¿e mieæ on decyduj¹cego znaczenia w ustalaniu koniecznoci poprzedzenia dokonania czynnoci wydaniem stosownego zawiadczenia. Ustawodawca bowiem wymienia w powy¿szym przepisie dwie
kategorie nieruchomoci:
1) lokal  wówczas z wnioskiem wystêpuje w³aciciel lokalu,
2) grunt  wówczas z wnioskiem wystêpuje w³aciciel gruntu, o ile
wniosek jest uzasadniony koniecznoci¹ dokonania czynnoci prawnej
ustanowienia odrêbnej w³asnoci lokalu.
Oznacza³oby to, ¿e powy¿sz¹ przypieszon¹ cie¿kê ustawodawca
przewidzia³ jedynie dla czêci nieruchomoci zabudowanych na cele
mieszkalne, w postaci nieruchomoci lokalowych, zarówno na rynku
pierwotnym, jak i wtórnym, nie dotyczy ona jednak nieruchomoci
zabudowanych budynkami jednorodzinnymi. Czy oznacza to jednak, ¿e
w przypadku tych ostatnich nie jest konieczne przed³o¿enie zawiadczenia
potwierdzaj¹cego przekszta³cenie? Oczywicie, ¿e nie, poniewa¿ bez takiego
zawiadczenia nie jestemy w stanie prawid³owo okreliæ przedmiotu
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czynnoci cywilnoprawnej ani sformu³owaæ w³aciwego wniosku wieczystoksiêgowego. Przepisowi powy¿szemu nale¿y zatem przypisywaæ
rolê wyj¹tku od ogólnej regu³y, okrelaj¹cej 4-miesiêczny termin na wydanie
zawiadczenia w przypadkach, które ustawodawca uzna³ za niezwykle
pilne, a wiêc zwi¹zanych zarówno z pierwotnym, jak i wtórnym obrotem
nieruchomociami lokalowymi.

8. Podsumowanie

Stosowanie przepisów ustawy o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
w³asnoci tych gruntów z dnia 20.07.2018 r. bêdzie z ca³¹ pewnoci¹
rodzi³o liczne w¹tpliwoci praktyczne. W obrocie cywilnoprawnym bêd¹
siê one wi¹za³y g³ównie z dwoma kwestiami: koniecznoci¹ uzyskiwania
zezwoleñ na nabycie nieruchomoci przez cudzoziemców oraz ewentualn¹ mo¿liwoci¹ dokonywania czynnoci notarialnych mimo braku
zawiadczenia o przekszta³ceniu.
Jak wynika to z argumentacji przytoczonej w niniejszym opracowaniu,
w odniesieniu do nabywania nieruchomoci przez cudzoziemców,
w przypadku nieruchomoci lokalowych kwestia zgód na nabycie nieruchomoci dla cudzoziemców wydaje siê byæ bezprzedmiotowa, ze
wzglêdu na akcesoryjny charakter udzia³ów w nieruchomoci wspólnej
w stosunku do prawa w³asnoci lokalu. Ponadto, w przypadku nieruchomoci zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kwestia dokonywania czynnoci maj¹cych za przedmiot takie nieruchomoci przedstawia
siê zupe³nie inaczej w przypadku cudzoziemców ni¿ obywateli polskich.
W przypadku bowiem cudzoziemców, jak najbardziej dopuszczalne jest
dokonywanie czynnoci notarialnych bez zawiadczenia, dotycz¹cych
prawa u¿ytkowania wieczystego takich nieruchomoci, ze wzglêdu na
przesuniêty w czasie moment przekszta³cenia, który nastêpuje dopiero po
wydaniu decyzji zezwalaj¹cej cudzoziemcowi na nabycie prawa w³asnoci takiej nieruchomoci.
Odnonie natomiast do nieruchomoci nabywanych przez obywateli polskich, bez przed³o¿enia zawiadczenia o przekszta³ceniu prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci, z przyczyn wskazanych
szczegó³owo powy¿ej, wród których na pierwsze miejsce wysuwa siê
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akcesoryjnoæ udzia³u w nieruchomoci wspólnej, w stosunku do prawa
w³asnoci lokalu, za dopuszczalne uznaæ mo¿na jedynie dokonywanie
czynnoci notarialnych maj¹cych za przedmiot ju¿ wyodrêbnione nieruchomoci lokalowe (rynek wtórny).
Dr Piotr Marquardt  notariusz w Katowicach, wyk³adowca na aplikacji
notarialnej i radcowskiej.
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